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Introdução

Este documento é destinado a técnicos, usuários e operadores dos sistemas Small. 
Tem como objetivo facilitar o entendimento sobre a implantação e utilização do 
Small Hub, integrador de Marketplaces.

O que é Marketplace?

Marketplace é um e-commerce, uma loja virtual, mediado por empresas como Mer-
cado Livre, B2W (Americanas, Submarino, Shoptime), Magazine Luiza, Shopee, en-
tre outras. 
Essas empresas permitem que vários lojistas se inscrevam e vendam seus próprios 
produtos       através delas. O Marketplace oferece toda a sua plataforma de vendas 
e o lojista utiliza essa  estrutura pronta, para vender seus produtos. Funciona como 
um shopping virtual onde vários lojistas, das mais diferentes categorias, podem 
utilizar um site já conhecido para vender seus produtos.

https://www.mercadolivre.com.br/
https://www.mercadolivre.com.br/
https://www.b2wmarketplace.com.br/
https://www.americanas.com.br/
https://www.submarino.com.br/
https://www.shoptime.com.br/
https://www.magazineluiza.com.br/
https://shopee.com.br/?__hybrid_pc__=1&stm_referrer=https%3A%2F%2Fshopee.com%2F
http://www.smallsoft.com.br


Quais são as vantagens da integração com Marketplaces?

• Visibilidade:
Sua empresa e seus produtos serão vistos nas maiores lojas virtuais do país. Diver-
sidade de público.

• Confiança:
Os Marketplaces já possuem um público consolidado.
Sua loja aparece ao lado de grandes marcas do varejo online no Brasil.

• Aumento das vendas:
Você amplia a possibilidade de novos clientes realmente interessados no seu pro-
duto.

• Tecnologia:
Os Marketplaces já possuem a tecnologia pronta para integração com os lojistas.

• Economia:
Não necessita fazer investimento para criar sua própria plataforma e loja virtual. 
Redução de investimento de tempo e dinheiro para publicidade e divulgação.

• Marketing:
O próprio Marketplace investe em diferentes canais de marketing para divulgação 
dos produtos cadastrados.
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Facilidades e Diferenciais

1. Sistema fácil de instalar e usar;
2. Integração completa se você já vende em Marketplaces;
3. Migração de outro sistema para Small sem perder a indexação e dados dos pro-

dutos;
4. Notificações sobre status dos pedidos;

O que a empresa precisa para aderir?

1. Adquirir um dos sistemas Small; 
2. Adquirir créditos de Marketplace; 
3. Possuir computador com conexão à internet;
4. Cadastro em um dos Marketplaces integrados: 

 
• Mercado Livre;
• B2W (Americanas, Submarino, Shoptime);
• Magazine Luiza
• Shopee 

https://smallsoft.com.br/loja
https://www.mercadolivre.com.br/
https://www.b2wmarketplace.com.br/
https://www.americanas.com.br/
https://www.submarino.com.br/
https://www.shoptime.com.br/
https://www.magazineluiza.com.br/
https://shopee.com.br/?__hybrid_pc__=1&stm_referrer=https%3A%2F%2Fshopee.com%2F
http://www.smallsoft.com.br


Como vender via Marketplace?

Em seu Small, acesse o módulo Estoque, clique com o botão contrário do mouse sobre 
qualquer item e vá na opção “Colunas”. Procure pela opção MKP e marque-a. Em segui-
da é só marcar os itens que deseja vender via Marketplace.

Para fazer a integração, os produtos precisam ter os seguintes requisitos:

• Grupo de Mercadoria;
• NCM;
• EAN (Código de barras no padrão EAN);
• Preço;
• Foto;

Outra forma de escolher os itens que deseja vender via Marketplace é abrir o cadastro 
do produto e na aba Marketplace marcar a opção Marketplace.
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Após marcar os itens que você quer vender via Marketplace clique em Config > 
Marketplace e marque a opção “Auto Maketplace”.

As informações serão transmitidas para um serviço Web, acessado pelo link www.smal-
lhub.com.br.

Ao acessar esse site, faça login utilizando o CNPJ da sua empresa, o nome do seu usu-
ário e senha que você usa para acessar seu sistema Small.

Atenção! Para conseguir fazer login nesse site é preciso ter vinculado ao menos 
um produto do seu estoque.

https://smallhub.com.br./login/
https://smallhub.com.br./login/
http://www.smallsoft.com.br


Agora o próximo passo é escolher qual Marketplace deseja utilizar e sincronizar a sua 
conta dele com o Small Hub, clicando em “Ativar”.

Mercado Livre

Ao escolher o Mercado Livre, será aberto o site para você vincular a sua conta. Faça 
login com sua conta já existente ou então crie uma nova conta no Mercado Livre.

http://www.smallsoft.com.br


Após inserir sua conta, autorize a aplicação Smallsoft clicando no botão “Permitir”.

http://www.smallsoft.com.br


B2W (Americanas, Submarino e Shoptime)

Para sincronizar com a B2W é necessário criar uma conta clicando neste link. A B2W 
pede um prazo de até 24 horas para analisar os dados informados.
Após a aprovação do seu cadastro na B2W, acesse a sua conta, clique em Configura-
ções > Integração SkyHub.
Em “Já conheço e quero integrar agora” procure por Smallsoft e avance.

Você receberá em seu e-mail um token de integração.

Acesse o Small Hub, vá na opção Marketplaces e escolha a B2W. Será solicitado o seu 
e-mail Skyhub e API Key (Token) recebido por e-mail. Insira essas informações e clique 
em Validar

https://www.b2wmarketplace.com.br/v3/home
https://smallhub.com.br./login/
http://www.smallsoft.com.br


Magalu (Magazine Luiza)

Para sincronizar com Magazine Luiza faça o cadastro da sua empresa clicando neste link. 
A Magazine Luiza irá analisar seu cadastro e, caso seja liberado, irá mandar no e-mail 
que você cadastrou os dados para sincronização (token e senha).

Acesse o Small Hub, vá na opção Marketplaces e escolha a Magazine Luiza. Será solicita-
do o Usuário API e Senha API, preencha com as informações recebidas evm seu e-mail 
e clique em Validar.

https://marketplace-vendamais.magazineluiza.com.br/
https://smallhub.com.br./login/
http://www.smallsoft.com.br


Shopee

Para sincronizar com o Shopee começe fazendo o seu cadastro, para isso basta acessar 
esse link  Faça seu cadastro normalmente. Após fazer o cadastro, procure no canto su-
perior esquerdo pela opção “Central do Vendedor” e faça o cadastro como vendedor.

Acesse o Small Hub, vá na opção Marketplaces e escolha a Shopee. Você será direcio-
nado ao site da Shopee para autorizar a integração com o nosso software. Autorize e 
pronto, a integração está feita.

https://shopee.com.br/buyer/signup?next=https%3A%2F%2Fshopee.com.br%2F%3FpreviousPage%3Dother%2520articles&previousPage=other%20articles
https://shopee.com.br/buyer/signup?next=https%3A%2F%2Fshopee.com.br%2F%3FpreviousPage%3Dother%2520articles&previousPage=other%20articles
https://seller.shopee.com.br/account/signin?next=%2F
https://www.smallhub.com.br/login/
http://www.smallsoft.com.br


Depois de sincrozinar o Marketplace desejado com o Small Hub, algumas configura-
ções devem ser feitas.

Grupos: 
Caso escolha o Mercado Livre, será preciso vincular os Grupos de Mercadorias do seu 
Small às Categorias do Mercado Livre.

Clique no ícone de ações e selecione a Categoria e subcategorias do Mercado Livre 
que correspondem ao Grupo de Mercadoria que você está vinculando. Dependendo 
da catergoria escolhida, podem haver outras subcategorias a serem selecionadas. Vá 
escolhendo as subcategorias até não existirem mais campos a serem selecionados. 
Clique no botão “Vincular” para concluir a vinculação.

Repita o procedimento com todos os grupos que você deseja usar para vender via 
Mercado Livre.
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Produtos: Agora é a hora de criar os anúncios para os seus produtos.
Na seção Produtos será exibida a lista dos itens que você marcou no seu Small.

No menu Ações você irá editar e preencher todos os campos com as caracteristicas 
do produto. Começe escolhendo o nome do anúncio para ele. Você pode definir o 
nome que achar melhor.

http://www.smallsoft.com.br


Preencha também as informações de tamanho e peso da embalagem do produto, 
complete a descrição do anúncio e também adicione mais imagens ao anúncio, se 
desejar. Você poderá arrastar as imagens selecionadas para mudar a ordem delas. A 
primeira imagem será a imagem de capa desse produto.

Ao clicar em “Enviar”, seu anúncio será sincronizado e criado no Marketplace. O tempo 
de sincronização é de até 5 minutos.

http://www.smallsoft.com.br


Atenção: Para que o anúncio seja criado no Marketplace, é necessário ter créditos. Veja 
como funciona os créditos na página 18.

A lista de Produtos ficará assim, com o Status Ativo e o link do anúncio disponível.

Ao clicar em “Ver Produto” será aberto o link do anúncio no Marketplace

http://www.smallsoft.com.br


Como faço para vincular os anuncios que eu já tenho?

Se você já vende no Mercado Livre, o Small Hub irá buscar seus anuncios para que você 
faça o vínculo com seus produtos do estoque do Small.
Primeiramente faça todos os passos da página 4 até a página 9 deste manual. Após 
fazer isso, no Small Hub será apresentada a opção “Vincular”.

Vincular: Ao abrir esse módulo, serão exibidos todos os anuncios encontrados na conta 
do Marketplace que você sincronizou.

https://smallhub.com.br./login/
http://www.smallsoft.com.br


Clique no menu de Ações para editá-lo.
No campo “Produto – Smallsoft” procure pelo código ou nome do produto que deseja 
vincular. Serão listados todos os itens do seu estoque que você marcou (página 5) e que 
já estejam com o Grupo vinculado (página 11).

Selecione o produto e clique em Salvar.

Após vincular todos os seus anúncios do Mercado Livre com os seus produtos do Small, 
os itens serão listados na seção “Produtos”.
Acesse a seção Produtos, clique no menu Ações para editar o anúncio e complete as 
informações que estiverem em branco.
Pronto, os anúncios que você já tinha foram vinculados aos seus produtos do Small.
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Pedidos

É nessa seção que você acompanhará o status dos seus Pedidos. Quando alguém fizer 
uma compra, ela será exibida aqui.

No menu “Ações” você poderá cancelar o pedido ou exibir detalhes. Ao exibir detalhes, 
será exibidas todas das informações do pedido.

http://www.smallsoft.com.br


Esse pedido também será exibido no aplicativo Monitor Small Market Place e impor-
tado no seu Small como um Orçamento para que você importe-o para a Nota Fiscal, 
faturando o pedido. (veja página 20)

Configurações: dentro de cada Marketplace há a opção “Configurações” para definir 
alguns fatores:

• Status: configure o status para ativar ou desativar o uso deste marketpalce.
• Acréscimo de valor (%): configure um acréscimo no valor do produto em relação 

ao valor dele cadastrado em seu estoque. Sendo assim o produto será vendido com 
um valor maior no Marketplace.

• Envio do Estoque (%): configure se deseja enviar a quantidade total do seu esto-
que ou apenas uma parte dele.

http://www.smallsoft.com.br


Créditos

Nesta seção você acompanha o extrato dos seus créditos. Para criar anúncios com os 
marketplaces é necessário ter créditos, porém eles só serão descontados ao importar 
os pedidos.
Será descontado de seus créditos o valor correspondente à 2% do valor de cada pedido 
recebido.

Para adquirir créditos fale com o nosso setor comercial através do 0800 645 2008.

http://www.smallsoft.com.br


O que é o aplicativo Monitor Small Marketplace?

Sempre que seu Small estiver aberto, o aplicativo Monitor Small Marketplace também 
estará. A cada 5 minutos, ele irá sincronizar os seus dados do Small (produtos) com os 
dados do Small Hub (pedidos, créditos, etc). Ou seja, esse aplicativo ficará monitoran-
do a sua conta no marketplace para atualizar as informações.

Pedidos: Quando algum cliente fizer uma compra, as informações serão baixadas e 
exibidas para que você possa emitir a Nota Fiscal Eletrônica.
Todos os pedidos feitos pelos clientes serão importados para o seu Small em forma de 
Orçamentos. Veja qual é o número do orçamento e então para faturá-lo acesse o mó-
dulo Nota, clique em Arquivo > Importar Orçamento.

http://www.smallsoft.com.br


O XML da Nota Fiscal será enviada automaticamente para o Marketplace em até 6 ho-
ras. 
Caso queria fazer o envio manualmente para agilizar o processo, acesse a seção Pedi-
dos do Small Hub, clique no menu Ações e escolha “Enviar NF-e”.

Após a emissão da Nota Fiscal pelo Small, o status do pedido ficará “aguardando eti-
queta”. Aguarde até que o marketplace gere e etiqueta de postagem desse produto.

https://smallhub.com.br./login/
http://www.smallsoft.com.br


Etiqueta de Postagem

Quando o Mercado Livre gerar a etiqueta, o status do pedido ficará “Processado”. Para 
imprimir a etiqueta de postagem, clique com o botão contrário do mouse sobre o pe-
dido e clique na opção “Imprimir etiqueta para postagem”.

Caso tenha uma impressora térmica própria de etiquetas configurada, a etiqueta será 
impressa automaticamente. Caso contrário, será aberto o arquivo PDF para que então 
ela seja impressa em impressora comum (jato de tinta ou laser).

O próximo passo é levar a mercadoria (com a etiqueta que recebeu do Mercado Livre) 
até uma agência dos Correios e postá-la para que seja enviada ao destinatário.

No final de todo o processo de envio e de recebimento da mercadoria por parte do 
cliente, o pedido ficará com o status “Concluído”.

http://www.smallsoft.com.br


Filtrar: Você poderá filtrar os produtos entre os status:
• Cancelados;
• Concluídos;
• Devoluções/Trocas;
• Pendentes;
• Todos.

Configurações: Nesse módulo você irá configurar a inicialização do aplicativo e a 
configuração das suas impressoras.

• Iniciar com o Windows: marque essa opção para que o aplicativo Small Marketpla-
ce inicie com o seu Windows, não sendo necessário a abertura do Small;

• Impressão automática dos pedidos recebidos: marque essa opção para que o 
sistema imprima automaticamente os pedidos ao recebê-los;

• Impressora para pedidos: configure em qual impressora deseja imprimir os pedi-
dos. Ao receber um novo pedido, ele será impresso automatiamente;

• Impressora térmica para etiquetas: selecione a impressora de etiquetas para im-
pressão da etiqueta de postagem nos correios. Selecione apenas se possuir uma 
impressora própria de etiquetas, como Argox e Zebra (por exemplo).

Caso não possua uma impressora própria para etiquetas, deixe o campo em branco, 
assim ao imprimir uma etiqueta será aberto o arquivo PDF dela, basta então escolher 
em qual impressora deseja imprimir (podendo então ser uma impressora comum, jato 
de tinta ou laser.
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Sua empresa pode começar a usar hoje mesmo!

Saiba mais sobre nossos sistemas:
Para saber mais sobre nossos produtos, clique nos links abaixo: 
• Small Commerce
• Small SaaS

Entre em contato com a Smallsoft!

Entre em contato com a Smallsoft por telefone, e-mail, ou através das redes sociais, 
estamos à sua disposição e vamos lhe atender ou responder o mais rápido possível.

Vendas
Fone: 0800 645 2008
WhatsApp: (049) 3425 5800
E-mail: vendas@smallsoft.com.br

Suporte
Fone: (049) 3482 3000
E-mail: suporte@smallsoft.com.br

Administrativo
Fone: (049) 3425 5800
E-mail: smallsoft@smallsoft.com.br

https://www.facebook.com/SmallsoftTecnologia
https://www.youtube.com/channel/UC_nbngotpELr-ddu_vrWxug
https://www.instagram.com/smallsoft.tecnologia/
https://smallsoft.com.br/servicos/small-commerce
http://www.smallsaas.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=554934255800
mailto:suporte%40smallsoft.com.br%20?subject=
mailto:smallsoft%40smallsoft.com.br?subject=
http://www.smallsoft.com.br

